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استمرار سیاست های روزمره و اشتباه و اصرار 
سخت  و  انعطاف ناپذیر  را  ایران  اقتصاد  آن،  بر 
کرده است. اقتصاد ایران نرم نیست، سیال نیست، 
دلیل  همین  به  است.  شده  سخت  سنگ  همانند 
است که سیاست های اقتصادی، حتی اگر صحیح 

هم باشند، کم اثر هستند.
مهم ترین اثر »سخت شدن« اقتصاد ایران، کوچک 
شدن آن است؛ چون اقتصاد برای رشد و بزرگ 
نیروی  کند،  سرمایه گذاری  که  دارد  نیاز  شدن 
انسانی جذب کند، شیوه های جدید تکنولوژی را 
بیازماید و به کار بگیرد. اینها در شرایطی که اقتصاد 
همین  به  ندارد.  امکان  است،  شده  سخت  ایران 
دلیل است که رشد پایین در اقتصاد ایران بدیهی و 

قابل پیش بینی شده است.
هستیم.  ایران  اقتصاد  در  ایستایی  نوعی  شاهد 
به  رو  گفته شده  دالیل  همین  به  تورم  همزمان 
افزایش است. سال های طوالنی است که تورم باال 
ایستایی  است.  کرده  خوش  جا  ایران  اقتصاد  در 
اقتصادی توام با تورم باال، بیماری مزمن شاقتصاد 
بر  که  اثری  اولین  بیماری  این  است.  شده  ایران 
جای می گذارد فقر است. کاهش تولید و نداشتن 
اشتغال  حجم  کاهش  نتیجه  در  و  مستمر  رشد 
تورم،  افزایش  همزمان  و  آن  محدود  افزایش  یا 
برای  بلکه  کوتاه مدت  بازه ای  برای  نه  هم  آن 
سفره  جان  به  خوره ای  همانند  متوالی،  سال های 
مردم افتاده است. افزایش سطح فقر نسبی و فقر 
مطلق نشان دهنده از نفس افتادن رشد اقتصادی و 
تحلیل رفتن سرمایه از یکسو و پایدار شدن تورم 

از سوی دیگر است. تا این شکاف درست نشود، 
فقر  کند،  تولید  کاال  اینکه  جای  به  ایران  اقتصاد 

تولید می کند.
آمار و تخمین ها نشان می دهد سطح فقر نسبی 
خانوار  یک  برای  تومان  ۱۸میلیون  حدود  به 

معمولی و سطح فقر مطلق به ۱۲میلیون تومان در 
واقعیت  این  نشانگر  که  یافته  افزایش  سال۱۴۰۱ 
تلخ است که هر روز عده ای زیر خط فقر نسبی 
می شوند.  پرتاب  مطلق  فقر  خط  زیر  عده ای  و 
وقتی اقتصاد سخت و انعطاف ناپذیر می شود فقر 
فقر  فرهنگ  خودش  با  فقر  می کند.  النه  آن  در 
آگاهی  و  تحصیالت  سطح  خودش  با  می آورد، 
آسیب های  خود  با  می آورد،  بسته ای  و  محدود 
وقتی  فقر  می آورد.  زیادی  اقتصادی  و  اجتماعی 

بنیان های  تخریب  به  می کند، شروع  پیدا  ساختار 
برای  اقتصاد  شاید  که  می کند  جامعه  توسعه ای 
در روند  فقر  باشد.  آنها دهه ها هزینه کرده  خلق 
حرکت جامعه اختالل ایجاد می کند. فقر خودش 
را بزرگ می کند. فقر، فقر می آفریند. اگر این روند 
در  می شود.  تهدید  اجتماعی  سرمایه  یابد،  ادامه 
این شرایط سطح سرمایه اجتماعی الزم برای رشد 

اقتصادی فراهم نمی شود.
برای جلوگیری از این فرآیند خودتخریبی، الزم 
است ابتدا ابعاد، عملکرد و گستردگی فقر توسط 
سیاستمداران و سیاستگذاران پذیرفته شود. بدون 
پذیرفتن ابعاد فقر، مسیر بهبود آن ایجاد نمی شود. 
پدیده  یک  فقر  کرد.  بازی  نباید  اعداد  و  آمار  با 
اجتماعی-اقتصادی- فراگیر  پدیده   یک  است. 
جامعه  ابعاد  تمام  که  اکولوژیک  حتی  و  سیاسی 
پذیرش  با  همراه  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را 
زمینه  این  در  گسترده  آماری  پوشش  با  باید  فقر 
هوشمندسازی شود. در هوشمندسازی این پدیده، 
دولت می تواند با فقر مبارزه ای همه جانبه را آغاز 
که  است  آن  نیازمند  فقر  با  مبارزه  که  البته  کند. 
سیاستگذار، تحولی اساسی در بینش خود نسبت 
باور  و  باشد  داشته  جامعه  مختلف  مسائل  به 
گذشته  سیاست های  نتیجه  وضعیت  این  که  کند 
در  نشود  انجام  کاری  اگر  است.  بوده  خودش 
خواهند  فقر  درگیر  همه  دور  چندان  نه  آینده ای 
شد و تنها حاشیه ای باریک از مردم با استفاده از 
عدم تعادل های موجود در اقتصاد می توانند از تله 

فقر رها شوند و به ثروت خود بیفزایند.

اقتصاد
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۶4درصدظرفیتمخازن
سدهاخالیاست

آمار دفتر اطالعات و داده های آب  بر اساس 
ابتدایی  روز   37( ماه  آبان  هفتم  روز  تا  کشور 
سال آبی جاری( میزان کل حجم آب در مخازن 
سدهای کشور به حدود ۱7.95 میلیارد مترمکعب 
رسیده است، در واقع در زمان حاضر حدود 36 
پُر و 6۴  درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور 

درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است.
و  اطالعات  دفتر  مدیرکل  قاسم زاده،  فیروز 
گفت:  خصوص  این  در  کشور  آب  داده های 
نشان  کشور  سدهای  ورودی  وضعیت  بررسی 
می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 
که  است  رسیده  مترمکعب  میلیارد   ۱.۰5 به 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ درصد 
در  زاینده رود  پرشدگی سد  میزان  دارد.  کاهش 
سدهای  تهران،  استان  سدهای  اصفهان،  استان 
استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه 
 ۱۱ حدود  به ترتیب  فعلی  شرایط  در  ارومیه 
درصد، ۱۸ درصد، ۴۲ درصد و ۲9 درصد است.

نرختورمدهکهای
مختلفدرآمدی
از4۰تا4۸درصد

کشور  کل  کننده  مصرف  قیمت  شاخص 
 ،۱۴۰۱ ماه  مهر  هزینه ای  دهک های  اساس  بر 
منتشر شد. بر اساس این گزارش فاصله تورمی 
و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  در 
دخانیات« نسبت به ماه قبل ۰. 7 واحد درصد 

افزایش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ۱۴۰۱، برابر 
مختلف  دهک های  در  که  است  درصد   9  .۴۲
برای دهک دهم  بازه ۴۰.۸ درصد  هزینه ای در 
دارد.  نوسان  اول  دهک  برای  درصد   ۴۸.7 تا 
گروه  در  ماهه  دوازده  تورم  تغییرات  محدوده 
دخانیات«  و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده 
 6۲.۴ تا  هشتم  دهک  برای  درصد  بین5۸.9 

درصد برای دهک اول است.
هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده 
 3۲.۴ بین  خدمات«  و  خوراکی  غیر  »کاالهای 
درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا 36.۰ 

درصد برای دهک دهم است.
میان  در  تورم  به  مربوط  اعداد  اساس  بر 
تورمی  فاصله  هزینه ای،  مختلف  دهک های 
دهک ها در این ماه به 7. 9 واحد درصد رسید 
 ۰.۱ درصد(  واحد   7.۸( قبل  ماه  به  نسبت  که 
واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی 
و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  در 
درصد  واحد   ۰.7 قبل  ماه  به  نسبت  دخانیات« 
افزایش داشته است و در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۰.5 

واحد درصد افزایش داشته است.

ذخایرسنگآهنتا۱۵سال
دیگرتماممیشود

رضا فاطمی امین اظهار کرد: ما باید اکتشافات 
خصوصی  بخش  و  دهیم  انجام  را  معادنی 
مخاطره  زیرا  دهد  انجام  را  کار  این  نمی تواند 
همچنین  و  است  زیرساختی  و  دارد  باالیی 
می گذاریم  مزایده  برای  را  محدوده ها  وقتی 
نمی دانیم  باشیم  نداشته  کافی  اطالعات  اگر 
را  کشور  کنیم.  برگزار  را  مزایده  قیمتی  چه  به 
پهنه  مورد  یک  که  کردیم  تقسیم  بخش  سه  به 
به  منطقه  این  کیلومتر مربعی است که در   6۴5
دنبال اکتشافات فلزات هستیم. مورد دوم برای 
و  نفتی  ذخایر  هم  سوم  مورد  و  ها  غیرفلزی 
آهن  سنگ  از  ارزشمندی  ذخایر  است.  گازی 
اگر  است؛  مواجه  محدودیت  با  البته  که  داریم 
دیگر  ندهیم ۱5 سال  انجام  اکتشافات جدیدی 
ذخایر سنگ آهن تمام می شود. بنابراین در این 

حوزه اقدامات ویژه انجام می دهیم.

بدهیمشتریراازاموال
وییاضامنبگیرید

بانک مرکزی در بخشنامه ای که دوم آبان ماه به 
بانک ها ابالغ کرده است تأکید دارد: قراردادهای 
به  که  شود  تنظیم  به صورتی  بانکی  تسهیالت 
صورت  در  تا  شود  داده  اختیار  این  بانک ها 
سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک 
از مشتری، بدهی از حساب های انفرادی، اموال 

و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
این  از  آمده است:  بانک مرکزی  در بخشنامه 
را  بانکی  تسهیالت  اعطای  قراردادهای  پس، 
به گونه ای منعقد کنند که مشتری )حسب مورد 
مستأجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...( و ضامن 
و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل 
که  دهند  اختیار  اعتباری  مؤسسه  به  رجوع 
هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید 
قابل  از موجودی  پرداخت،  و در صورت عدم 
برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری 
و یا ضامنین )ریالی و ارزی(، اموال و اسناد آنان 
نزد مؤسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم 
حساب  به  و  کرده  برداشت  اجرایی  یا  قضائی 

بدهی مشتری منظور کنند.
همچنین تأکید شده: مشتری، ضامن و ضامنین 
یاد  به شرح  اعتباری  مؤسسه  اقدام  در صورت 
شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از 

خود سلب می کنند. 

انداز  وضعیت ساخت مسکن در کشور چشم 
کارشناسان،  از  برخی  گفته  به  و  ندارد  روشنی 
مشکالت زیادی پیش روی سازندگان مسکن در 
ایران وجود دارد. مشکالتی که گویا مسئوالن از 

آنها هیچ خبری ندارند.
نمی شود  کرد:  اظهار  پورحاجت  فرشید   
مسئوالن وزارت راه و  شهرسازی، پشت تریبون 
مسکونی  واحد  میلیون  یک  ساخت  درباره 
فعاالن  که  بغرنجی  از وضعیت  اما  کنند  صحبت 
با آن مواجهند غافل باشند. به  صنعت ساختمان 
پروژه  اجرای  در  تعلل  جمله  از  مختلف  دالیل 
نهضت ملی مسکن، تورم به مهم ترین بازیگر این 
اقتصاد مسکن تبدیل شده، چرا که ۱3  روزهای 
درصد تولید ناخالص داخلی، ۱7 درصد اشتغال 
مسکن  بخش  به  کشور  نقدینگی  درصد   ۲5 و 
دو  و  در یک سال  دارد.  وابستگی و چسبندگی 
کردن  اجرایی  در  انفعال  نوعی  با  که  ماه گذشته 
وزارتخانه  این  در  مسکن  ملی  نهضت  پروژه 
افزایش  مرتبا  ساخت  هزینه های  بودیم  مواجه 
یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می شد با 
حدود متری 5 میلیون تومان این پروژه را جمع و 
جور کرد امروز هزینه ها به حدود متری 9 میلیون 
تومان رسیده است. در همین یک هفته اخیر از 
بابت افزایش قیمت یونولیت و بلوک های سقفی، 
مسکن  ملی  نهضت  واحدهای  از  متر  هر  قیمت 

۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
انبوه سازان  کانون سراسری  مدیره  هیات  عضو 
با بیان این که آقایان در وزارت راه و شهرسازی، 
گفت:  چسبیده اند  را  فرع  و  کرده  رها  را  اصل 
وزارتخانه به جای تسهیل گری، نقش پیمانکاری 
برای ورود  را  باید شرایط  است.  به خود گرفته 

مسکن  تولید  جهش  طرح  به  خصوصی  بخش 
اقدام را صورت ندادند و  این  اما  مهیا می کردند 
مسکن  تولید  باالی  هزینه های  به  اعتنایی  حتی 
نکردند. شرایط به گونه ای است که سازندگان در 

داالن های پرپیچ و خم اداری رها شده اند.
باید  خصوصی  بخش  پورحاجت،  گفته  به 
بیمه تعریف  برای پوشش  هزینه های سنگینی را 
کند و خدماتی هم دریافت نمی کند. ما از این که 
حداقلی  بیمه  نعمت  از  زحمتکش  کارگران 
بهره مند شوند خوشحال می شویم. اما بدون کار 
کارشناسی، قانونی وضع شده که در آینده نه تنها 
با  بلکه  نمی شوند  بیمه  صاحب  عزیز  کارگران 
می افتد  مخاطره  به  تولید مسکن  فرار سرمایه ها، 

که خود عاملی در گرانی مسکن است.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تاکید کرد: 
بیمه کارگران ساختمانی، فشار سنگینی  با قانون 
به بخش خصوصی وارد شد؛ در حالی که بخش 
خصوصی این اجازه این نداشت که کارگر را به 
نتیجه  در  کند.  معرفی  اجتماعی  تامین  سازمان 
نام  اجتماعی،  تامین  سامانه  در  افراد  از  بسیاری 
خود را به عنوان کارگر ساختمانی ثبت کردند که 

در بین آنها پزشک هم دیده شد!
صدور  درصدی   ۴6 کاهش  به  اشاره  با  وی 
بخش  گفت:  تهران  در  ساختمانی  پروانه 
سالیانه  ساخت  توانایی  اغراق،  بدون  خصوصی 
اقدامات  اما  دارد  را  مسکونی  واحد  هزار   ۸۰۰
وزارت راه و شهرسازی شامل مداخالت و عدم 
مداخالت، دست و پای فعاالن صنعت ساختمان 
صدور  حوزه ی  در  حتی  ما  است.  بسته  را 
پروانه ی صالحیتی که می بایست از وزارت راه و 

شهرسازی اخذ کنیم دچار مشکل هستیم.

ساختمسکندرایرانباچهمشکالتیروبهرواست؟

خصوص  به  کسب وکارها  از  »برخی 
متاثر  اخیر  اتفاقات  از  اینترنتی  کسب وکارهای 
این  شدند؛ دولت پشت آن ها را خالی نمی کند.« 
اظهارنظر جدید وزیر اقتصاد است؛ آن در شرایطی 
که گزارشی از درون اتاق بازرگانی بیرون آمد که 
خسارت قطعی اینترنت تا امروز ۸۰ هزار میلیارد 

تومان بوده است.
نوآوری  اقتصاد  کمیسیون  رییس  اذعان  بنابر 
محدودیت  تهران،  اتاق  دیجیتال  تحول  و 
اقتصاد حوزه  به  تومان  میلیارد  هزار   35 اینترنت 
به  تومان  میلیارد  هزار   ۴5 و  اطالعات  فناوری 
کسب وکارهای سایر حوزه ها خسارت وارد کرده 

است.
که  است  آن  از  حاکی  آمارها  دیگر،  سوی  از 
غیر  و  مستقیم  طور  به  ایرانی  میلیون   ۱۱ حدود 
و  می کنند  درآمد  کسب  اینستاگرام  از  مستقیم 
شبکه  این  گسترده  فیلترینگ  به  توجه  با  و  حال 

اجتماعی، با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند.
در این شرایط، امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر 
تخصیص  از  وزارت صمت،  خدمات کسب وکار 
بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی برای تبلیغات 
در  اینترنت  قطعی  از  متضرر  کسب وکارهای 

صداوسیما و شبکه های اجتماعی خبر داده است.
زیان کسب وکارهای اینترنتی قابل جبران است

رییس  کالهی،  علی رضا  رابطه،  همین  در 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران خسارت های 
کسب وکارهای  روی  فیلترینگ  و  اینترنت  قطعی 
اینترنتی می گوید: اتاق بازرگانی در این خصوص 
گزارشی تهیه کرده و یک عددی را در آورده است.
اینستاگرامی  کسب وکارهای  این که  بیان  با  وی 
هستند،  کوچک  کسب وکارهای  عمده  طور  به 
آنالین  بازار  را  بخش  این  اسم  ما  می افزاید: 
غیررسمی کشور گذاشته بودیم که بخش عمده ای 
از بازار پوشاک و زیورآالت را به خود اختصاص 
خانگی  کسب وکارهای  نوعی  به  و  است  داده 

هستند که به نظر من فلج شدند.
ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رییس 
در  نه تنها  دیگر،  سوی  از  می کند:  تصریح 
کسب وکارهای آنالین و حتی در کسب وکارهای 

با طرف  مکالمات  مکاتبات و  بزرگ صنعتی هم 
پروژه های  مدیریت  نیز  و  خارجی  حساب های 

داخلی با واتس آپ انجام می شد.
عقب  به  سال   ۲۰ این که  بیان  با  کالهی 
اتاق  گزارش  در  می کند:  عنوان  بازگشته ایم، 
و  صنفی  واحدهای  که  است  آمده  بازرگانی 
بنگاه های اقتصادی طی یک ماه گذشته با قطعی و 
محدودیت اینترنت، زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی 

دیده اند. البته برآورد کامال دقیقی نمی توان داشت، 
اما دوستان با توجه به اطالعاتی که داشتند، به این 

اطالعات رسیده اند.
ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رییس 
وجود  پلتفرمی  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
دارد که بتوان جایگزین اینستاگرام یا واتس آپ 
جایگزینی  چنین  هیچ وجه  به  می گوید:  کرد؟ 

وجود ندارد.
اقتصاد  وزیر  وعده های  به  واکنش  در  کالهی 
برای حمایت از کسب وکارهای مجازی، می گوید: 
سرخرمن  وعده های  باید  را  وعده ها  این  اسم 
گذاشت. این خسارت ها را نمی شود جبران کرد.

اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  شریعتی،  علی 

بازرگانی ایران نیز در واکنش به وعده های وزیر 
اینترنتی  کسب وکارهای  از  حمایت  برای  اقتصاد 
می گوید: ای کاش راجع به اصل مطلب صحبت 
می کردند؛ این که با توجه به شرایط کشور، شرایط 
نمی تواند  کار  این  کشور،  بودجه ای  و  تحریمی 

یک کار ادامه باشد.
موقت  طور  به  بخواهیم  اگر  ما  می افزاید:  وی 
فقط یک آسپرینی به کسب وکارها بدهیم، مساله را 
حل نمی کند. ممکن است درد یک ماهه را تسکین 
دهد. بسیاری از کسب وکارها در این فضا و پلتفرم 
و اکوسیستم کار می کردند و دچار مشکل شدند؛ 
اینستاگرامی ها  فروش  از  مستقیم  طور  به  حاال 

بگیرید تا بخش های تولید محتوا می کنند.
ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
ماه  یک  برای  که  است  درست  می کند:  تصریح 
بگویند یک مسکن می دهیم، ولی باید مساله حل 
را  باید درآورد و مشکل  را  شود و خار در گلو 

اساسی حل کرد.
شریعتی عنوان می کند: شما فرض کنید دریاچه 
ارومیه را دارید و کنار آن، ویالهایی برای پذیرش 
در  درمان  آب  که  وقتی  دارد.  وجود  توریست 
کنار  در  که  کسانی  همه  شود،  خشک  ارومیه 
می کنند.  ضرر  می کردند،  کار  ارومیه  دریاچه 

بنابراین مشکل باید ریشه ای حل شود.
درآمد شرکت  می شود  گفته  این که  بیان  با  وی 
پست 3۰ درصد پایین آمده است، متذکر می شود: 
اظهارنظرهای کنونی دولتی ها مبتنی بر پست شان 
است. به هر حال اظهارنظر یک فعال اقتصادی که 
که  فردی  اظهارنظر  با  نمی کند،  ارتزاق  بودجه  از 
ارتزاق می کند، متفاوت است. در همه  از بودجه 

جای دنیا همین است.
در  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
که  دارد  پلتفرمی وجود  که  پرسش  این  به  پاسخ 
اینستاگرام و واتس آپ شود، می گوید:  جایگزین 
زمانی  یک  و  است  داخلی  بحث  زمانی  یک 
باید  خارجی هاست،  با  وقتی  ما  کار  خارجی. 
زبان مشترک با دنیا داشته باشیم. ما نمی توانیم به 
مشتری بگوییم سروش دانلود کن یا در بلد با ما 

صحبت کنید.

کسبوکارهایدیجیتالدرایران٢۰سالعقبرفتند

وحید خدرویسی مدیرکل دفتر بازرسی گمرک 
سوی  از  انجام شده  اقدامات  خصوص  در  ایران 
دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: تمام فعالیت های 
گمرک در قالب سامانه انجام می شود و اگر امکان 
دسترسی کامل به آنها وجود نداشته باشد فرآیند 
بازرسی با مشکل مواجه می شود در نتیجه یکی 
که  بود  این  شد  انجام  که  اقداماتی  اولین  از 
دسترسی های دفتر بازرسی به سامانه به باالترین 

سطح ارتقا پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در مدت اخیر نظارت هوشمند 
ما  برای  هوشمند  نظارت  گفت:  کردیم،  آغاز  را 
قالب شعاری ندارد و در تالش هستیم در عمل 
گمرکات  اول  گام  در  دهیم.  انجام  را  کار  این 
غرب،  جنوب،  شمال،  بخش  پنج  به  را  کشور 
شرق و مرکز تقسیم کردیم و برای هر منطقه دو 

کارشناس در نظر گرفته شده است،
ابراز  با  ایران  گمرک  بازرسی  دفتر  مدیرکل 
آسیب  موارد  کلیه  آسیب شناسی  بحث  در  اینکه 
سازمان را در رویه های مختلف از دفاتر ستادی 
همه  گفت:  کردیم،  دریافت  اجرایی  گمرکات  و 
اصلی  مسئله  اما  است  آسیب ها جمع آوری شده 
هر  مسئولین  با حضور  است.  آسیب ها  این  حل 
یک از بخش ها آسیب های مربوط آنها را بررسی 
می کنیم و زمان بندی برای حل بسترهای فسادزا 

تعیین می شود،
سیاست های  مجری  گمرک  داد:  ادامه  وی 
و وزارت صمت و جهاد  است  اقتصادی کشور 
کشاورزی جزو سیاست گذاران این حوزه هستند 
هم  اجرا  در  که  می نویسند  را  مواردی  بعضًا  اما 
هم  و  دارد  پی  در  را  بیت المال  حقوق  تضییع 
از  قبل  می آورد.  وجود  به  اجرایی  مشکالت 
اینکه مصوبه های این چنینی را تصویب کنند باید 
اجرایی  مشکالت  تا  بگذارند  جلسه  گمرک  با 
دو  این  یادآور شویم،  آنها  به  را  بخشنامه ها  این 
قرار  استقبال کردند و  پیشنهاد  این  از  وزارتخانه 

است گمرک نیز در این فرآیندها نظر بدهد.
خدرویسی با یادآوری اینکه در بازرسی گمرک 
ماده  کمیسیون  یک  و   ۱۲9 ماده  کمیسیون  یک 
مربوط   ۱۲9 ماده  کمیسیون  گفت:  داریم،   ۱۱۴
است.  حق العمل کاران  تخلفات  به  رسیدگی  به 
تا امروز سه جلسه در چارچوب کمیسیون ماده 
۱۲9 تشکیل شده است و این در حالی است که 
طی سه سال گذشته در مجموع دو جلسه در این 

کمیسیون  مورد  در  بود.  شده  تشکیل  خصوص 
شده  تشکیل  جلسه  سه  امروز  تا  نیز   ۱۱۴ ماده 
به  رسیدگی  به  مربوط  کمیسیون  این  است. 
قاچاق  پرونده  که  است  شرکت هایی  تخلفات 
دارند. حق العمل کار کسی است که کلیه عملیات 
بررسی های  براساس  می دهد.  انجام  را  گمرک 
آسیب شناسی کارگزاران گمرکی را مورد نظارت و 
پیگیری قرار می دهیم اما، با ترخیص کاران چه کار 
می کنیم؟ وقتی از یک ترخیص کار دعوت می کنیم 
به بازرسی بیاید اصاًل حضور پیدا نمی کند، هیچ 
اهرم نظارتی در بحث ترخیص کاران وجود ندارد.
نظارت  تحت  می دانند  چون  حق العمل کاران 
و  شود  تمدید  باید  کارتشان  هستند،  گمرک 
مجازات هایی وجود دارد در عملکرد خود دقت 
می کنند، اما ترخیص کاران موارد مختلف قاچاق 
را مرتکب می شوند اما همچنان به کار خود ادامه 
می دهند و چیزی به نام آنها نیست. براساس ماده 
کسی  گمرک  کارگزار  گمرکی،  امور  قانون   ۱۲۸
از  به وکالت  را  گمرکی  عملیات  انجام  که  است 

طرف صاحب کاال انجام می دهد.
در  گفت:  ایران  گمرک  بازرسی  دفتر  مدیرکل 
از  کمیسیونی  که  است  شده  ذکر  نیز   ۱۲9 ماده 
بازرگانی تشکیل  اتاق  و  گمرک، وزارت صمت 
مرتکب  تخلفی  کارگزاران  اگر  تا  می شود 
برای  اما  شود  رسیدگی  کمیسیون  این  در  شدند 
در  ندارد.  وجود  مکانیزمی  چنین  ترخیص کاران 
ماده ۱9۰ آیین نامه امور گمرکی ذکر شده است که 
باید توسط کارگزار  انجام عملیات گمرکی  کلیه 
انجام شود، به عبارت دیگر این کار را به کارگزار 
منحصر کرده است. در قسمت دوم این ماده آمده 
است که شرکت های دولتی، سازمان های دولتی یا 
سفارتخانه ها می توانند کارمند خود را بفرستند، ما 
این را می پذیریم چرا که در مسائل حقوقی  نیز 
و ماده 3۲ نیز به همین شکل است اما آخر ماده 
می توانند  حقوقی  اشخاص  که  است  گفته   ۱9۰

نمایندگان خود را با اعطای وکالت معرفی کنند.
قانون  از  بند  این  اینکه  بر  تأکید  با  خدرویسی 
سبب ایجاد موارد تخلف شده است چرا که همه 
شرکت ها یک وکالت نامه به ترخیص کار می دهند، 
نماینده  که  که کسی  معتقد هستند  برخی  گفت: 
شرکت است باید حق العمل کار باشد. اگر مشکل 
قانون حل شود 7۰ درصد مشکالت  از  بند  این 

گمرک نیز برطرف خواهد شد.
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